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Informatieverstrekking over de verblijfsrechtelijke
positie van een vreemdeling door de korpschef

6

Op grond van artikel 48, eerste lid Vw is de korpschef (namens de Staatssecretaris)
verplicht desgevraagd andere bestuursorganen informatie te verschaffen over de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling welke zij behoeven ter uitvoering van
hun taak. Vanaf 1 juli 1998 zijn op basis van een wijziging van de Vreemdelingenwet
(art. 48, vijfde lid Vw) met andere bestuursorganen gelijkgesteld instellingsbesturen
van uit de openbare kas bekostigde instellingen en bevoegde gezagsorganen van uit
de openbare kas bekostigde scholen en instellingen.
Rechtmatig verblijf

6.1

De informatie die de korpschef aan deze bestuursorganen en anderen dient te verschaffen is tie informatie over het (al dan niet) rechtmatig verblijf van een vreemdeling in Nederland.
Op 1 juli 1998 is de Vreemdelingenwet gewijzigd en daarin is opgenomen een artikel
l b , waarin de verschillende vormen van rechtmatig verblijf zijn benoemd. Dit artikel
luidt:
Artikel l b

e

Vreemdelingen genieten in Nederland slechts rechtmatig verblijf:
1. op grond van een besluit tot toelating alsmede op grond van toelating als gemeenschapsonderdaan tenzij deze onderdaan verblijf houdt in strijd met een beperking
op grond van een regeling krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap;
2. op grond van een besluit tot voorwaardelijke toelating;
3. in afwachting van de beslissing op een aanvraag om toelating, voortgezette toelating daaronder begrepen, terwijl ingevolge deze wet dan wel op grond van een
beschikking ingevolge deze wet of op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is besloten;
4. binnen de termijn bedoeld in artikel 8, eerste lid, mits voldaan is aan de daar
omschreven voorwaarden;
5. indien tegen de uitzetting beletselen bestaan vastgesteld bij beschikking ingevolge
deze wet.
Iedere vreemdeling die niet binnen deze definities van l b Vw valt, verblijft dus nietrechtmatig in Nederland.
6.2

Koppeling rechtmatig verblijf aan voorzieningen, verstrekkingen,
uitkeringen, ontheffingen en vergunningen

Rechtmatig verblijvende vreemdelingen kunnen aanspraken maken op voorzieningen, verstrekkingen, uitkeringen, vergunningen en ontheffingen die in overeenstemming zijn met de aard van het verblijf. Dit betekent dat niet elke vorm van rechtmatig
verblijf recht geeft op alle voorzieningen. De verschillende vormen van rechtmatig
verblijf geven een gedifferentieerd recht op voorzieningen. Deze zijn nader uitgewerkt
in artikel 8c 'Vw en de diverse materiewetten.
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Administratie en registratie

De beoordeling van het recht op voorzieningen is te allen tijde voorbehouden aan de
verstrekker van de voorziening. Toekenning van aanspraken geeft geen recht op verblijf als bedoeld in artikel l b Vw (art. 8b, derde lid Vw).
6.3

Wijze van informatieverstrekking

De korpschef verschaft aan de vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft als
bedoeld in artikel l b Vw, aanhef en onder 1,2,3en 5, een document of een schriftelijke
verklaring waaruit het rechtmatig verblijf blijkt. Dit is een vreemdelingendocument of
een verklaring in het paspoort (meestal een sticker voor verblijfsaantekeningen). Dit
bescheid is voor de uitvoeringsinstanties, die voor de beoordeling van het recht op
voorzieningen moeten controleren welke vorm van rechtmatig verblijf de vreemdeling heeft, het uitgangspunt.
De informatie die voortvloeit uit het bescheid moet geverifieerd worden bij de
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).In de GBA is namelijk normaliter het meest
actuele verblijfsrechtelijke gegeven beschikbaar, dat elektronisch vanuit het VAS
wordt verzonden aan de GBA. De GBA zal, indien er geen problemen zijn, deze informatie direct opnemen.
Bij discrepantie tussen document en GBA-informatie, zullen uitvoeringsorganisaties
zich tot de vreemdelingendiensten moeten wenden voor de juiste stand van zaken.
Dit zal ook het geval zijn indien de GBA geen actuele informatie kan leveren omdat de
persoonslijst van de vreemdeling is 'opgeschort' (dit betekent dat er een onderzoek
plaatsvindt n.a.v. bijvoorbeeld de melding dat de vreemdeling niet meer in Nederland
verblijft. Hangende dit onderzoek is het niet mogelijk de gegevens op de persoonslijst
te actualiseren).
In deze situaties dient de vreemdelingendienst de meest actuele stand van zaken door
te geven, en zonodig contact op te nemen met de GBA om te zorgen dat het juiste verblijfsrechtelijke gegeven alsnog in de GBA wordt opgenomen.
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